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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 

    

Výbor pro evropské záležitosti  ZHMP  

 

 

ZÁPIS z 2. jednání 

Výboru pro evropské záležitosti ZHMP konaného dne 18. 2. 2019 v 15:00 hod. 

Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 349, Nová Radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 

   

 

Přítomní členové výboru:  JUDr. Jiří Pospíšil, Mgr. Ing. Jaromír Beránek, doc., Ing. Mgr. Martin 

Dlouhý, Dr., MSc., Ing. Jakob Hurrle, Jan Martínek, Mgr. Jakub Stárek, 

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph. D., Mgr. Marta Gellová, Ing. Tereza 

Nislerová 

Omluveni:     Ing. Radek Lacko, Mgr. Tomáš Portlík 

Jednání řídil: Mgr. Ing. Jaromír Beránek, místopředseda Výboru pro evropské záležitosti ZHMP.  

Místopředseda výboru Mgr. Ing. Jaromír Beránek přivítal přítomné a zahájil jednání Výboru pro 

evropské zálěžitosti ZHMP v 15:05 hod.  

 

Bod 1: Úvod 

Místopředseda výboru Mgr. Ing. Jaromír Beránek navrhuje na ověřovatele zápisu Mgr. Martu 

Gellovou. 

Hlasování:  pro:  7 proti:  0 zdržel se:  0 

Ověřovatelem zápisu byla zvolena Mgr. Marta Gellová. 

Místopředseda Výboru pro evropské záležitosti Mgr. Ing. Jaromír Beránek přechází k programu 

jednání a navrhuje o něm hlasovat v této podobě: 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Tisk R-32238 ke schválení projektů 36. výzvy OP PPR 

3. Informace o vyhodnocení stavu Operačního programu Praha - pól růstu ČR, aktuálních rizicích 

a přijatých opatřeních 

4. Informace k fungování agentury GSA v Praze 

5. Informace o aktivitách při předešlém předsednictví ČR v Radě EU 

6. Informace o činnosti Pražského domu v Bruselu 

7. Různé 
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Hlasování o programu:  pro:  7 proti:   0 zdržel se:  0 

Program jednání byl schválen. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Bod 2: Tisk R-32238 ke schválení projektů 36. výzvy OP PPR 

 

Místopředseda výboru předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který seznamuje účastníky jednání 

s projekty, které jsou předkládány ke schválení v rámci 36. výzvy Operačního programu Praha – pól 

růstu ČR. Tato výzva se zaměřuje na navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního 

a středního vzdělávání a pro poskytování péče o děti do 3 let a byla vyhlášena v rámci prioritní osy 4. 

Dále uvádí, že se jedná o průběžnou výzvu, která byla vyhlášena již 25. 10. 2017. V roce 2018 byly 

schváleny v rámci této výzvy 2 projekty. Nyní je na základě hodnocení a výběru projektů doporučeno 

k financování 9 projektů v celkovém finančním objemu 181, 98 mil. Kč.  

 

Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu nikdo ze zúčastněných nepřihlásil. 

 

Místopředseda výboru navrhuje hlasování o usnesení. 

 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí informaci o průběhu výběru 

projektů 36. výzvy OPPPR a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit žádosti o podporu. 

Hlasování:  pro:   7 proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 3: Informace o vyhodnocení stavu Operačního programu Praha - pól růstu ČR, aktuálních rizicích 

a přijatých opatřeních 

 

Místopředseda výboru předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který na úvod k tomuto bodu uvádí, že 

tento materiál vyplynul z přijatého usnesení z minulého jednání Výboru pro evropské záležitosti, kdy 

bylo uloženo odboru FON vyhodnotit stav implementace Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

se zaměřením na nastavení a dosažitelnost stanovených cílů programu. Na základě tohoto usnesení byl 

vytvořen podklad/informace o reálnosti dosažení cílových hodnot programu, a to vzhledem k průběhu 

a trendům implementace, tak vzhledem k reálnosti předpokladů při nastavovaní programu. Tato 

informace obsahuje rovněž návrh na případná opatření.  

 

Dále Ing. Andrle uvádí, že tato informace kopíruje v některých částech již předložený podklad o stavu 

Operačního programu Praha – pól růstu, který byl předkládán na minulém jednání Výboru pro 

evropské záležitosti, nicméně je tento podklad rozšířen o identifikovaná rizika a návrhy opatření. 

 

Dále popisuje jednotlivé části materiálu, kterými jsou: stav implementace programu, a to dle 

jednotlivých prioritních os, dále zbytkovou alokaci, plnění milníků na rok 2018 a cílových hodnot 

programu. U věcných milníků uvádí, že plnění těchto milníků je problematické u prioritní osy 1 a 2. 

U prioritní osy 2 nejsou tyto věcné milníky plněny vůbec, neboť nebyly doposud realizovány projekty, 

které mají za cíl jejich naplnění. Jedná se o výstavbu parkovišť P+R a rekonstrukci budov na tzv. 

inteligentní budovy s nulovou spotřebou energie. Prioritní osa 3 je plněna za 100 % a prioritní osa 4 

má milníky přeplněné.  
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Dále přechází k části podkladu, která se týká opatření pro podporu čerpání a přetrvávající rizika. 

Shrnuje opatření, která byla ze strany ŘO již realizována, a to například vytvoření nového specifického 

cíle v prioritní ose 2, který se zabývá elektromobilitou, pravidelné oslovování současných 

i potencionálních žadatelů, zjednodušování Pravidel pro žadatele a příjemce, úspěšnou implementaci 

finančních nástrojů, aj. 

 

Zároveň Ing. Karel Andrle uvádí přetrvávající rizika, a to především posuny délky realizace projektů či 

odstoupení již zasmluvněných projektů. Dále uvádí například nesprávné nastavení cílových hodnot 

indikátorů pro specifický cíl 3.1 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení, 

či nález Nejvyššího kontrolního úřadu z kontroly podpory poskytované prioritní osou 3. Dále se jedná 

o rizikové projekty, které ŘO identifikoval a jejichž realizace může ohrozit úspěšnou implementaci 

Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Jedná se především o projekty, které byly předloženy 

v rámci 1 a 2 prioritní osy. Navrhuje členům výboru soustředit se na tyto projekty a průběžně 

informovat o stavu jednotlivých rizikových projektů na jednáních Výboru pro evropské záležitosti. 

 

Diskuze: Místopředseda výboru Mgr. Ing. Jaromír Beránek s touto myšlenkou souhlasí. 

 

15:25 na jednání Výboru pro evropské záležitosti dorazil člen výboru Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph. D. 

 

15:34 na jednání Výboru pro evropské záležitosti dorazil předseda výboru JUDr. Jiří Pospíšil a host 

Ing. Lucie Čadilová 

 

Místopředseda výboru navrhuje hlasování o usnesení. 

 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci o vyhodnocení stavu 

Operačního programu Praha - pól růstu ČR, aktuálních rizicích a přijatých opatřeních a pověřuje odbor 

FON k přípravě přehledu rizikových projektů a zajištění účasti zástupců těchto projektů na příštím 

jednání za účelem představení aktuálního stavu jejich realizace. 

Hlasování:  pro:   9 proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 4: Informace k fungování agentury GSA v Praze 

Místopředseda Mgr. Ing. Jaromír Beránek předává slovo předsedovi výboru JUDr. Jiřímu Pospíšilovi, 

který přivítal přítomné a představuje hosty Ing. Karla Dobeše, vládního zmocněnce pro spolupráci s 

GSA a Ing. Lucii Čadilovou, ředitelku Pražského domu v Bruselu. 

Dále navrhuje předřazení bodu 6. Informace o činnosti Pražského domu v Bruselu před bod 

5. Informace o aktivitách při předešlém předsednictví ČR v Radě EU. Předseda Výboru předává slovo 

Ing. Karlu Dobešovi, který seznamuje zúčastněné se svou osobou a s agenturou GSA.  

Ing. Dobeš nejprve uvádí informace, které se týkají historie a přesunu sídla agentury GSA do Prahy, 

dále stručně popisuje fungování agentury GSA a její přínosy pro Prahu a ČR, a v závěru své 

prezentace se zaměřuje na budoucnost a plánované rozšíření agentury GSA. 

Uvádí, že při případném rozšíření agentury GSA v Praze bude nutné hledat alternativy (budovy) pro 

nové pracovníky, dále bude nutné zajistit potřebné atraktivní benefity se zapojením hl. města Prahy 

a využití možností, které poskytuje. 
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Na závěr uvádí webové stránky Českého kosmického portálu, kde je možno nalézt veškeré další 

informace. 

Během projednávání tohoto bodu jednání opustil JUDr. Jiří Pospíšil, předseda výboru a Mgr. Vít 

Šimral, Ph.D. et Ph.D., člen výboru. 

Diskuze: Do diskuze se přihlásila Ing. Tereza Nislerová s dotazem, jaká je pravděpodobnost, že 

agentura GSA bude v Praze rozšířena. Ing. Dobeš uvádí, že především záleží na finančních 

prostředcích a politickém rozhodnutí, nicméně uvádí, že je vysoká pravděpodobnost, že 

k plánovanému rozšíření dojde. Do diskuze se připojuje Ing. Jan Dobrovský, který potvrzuje informaci 

uvedenou Ing. Dobešem. Dále uvádí, že spatřuje jako hlavní problém, týkající se příchodu nových 

zaměstnanců, platový koeficient. Ing. Dobeš uvádí, že platový koeficient byl navýšen a že hlavním 

problémem je to, že hl. město Praha agendu GSA dostatečně neprosazuje. Dále se dotazuje Ing. Tereza 

Nislerová, zda bude Ing. Dobeš prosazovat získání dalších agentur. Ing. Dobeš k tomuto uvádí, že 

v loňském roce byla ČR blízko k získání bankovní agentury, nicméně z toho z politických důvodů 

sešlo. Dále uvádí, že Česká republika potřebuje především technologické agentury, neboť je to 

technologická země.  

Místopředseda výboru diskuzi uzavírá a dává hlasovat a usnesení.   

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí informaci o fungování 

agentury GSA v Praze. 

Hlasování:  pro:   7 proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 5: Informace o činnosti Pražského domu v Bruselu 

 

Místopředseda Výboru předává slovo Ing. Lucii Čadilové, ředitelce Pražského domu v Bruselu. Ta se 

ujímá slova a uvádí, že Pražský dům vznikl v roce 2002 a jeho hlavním úkolem je budování vazeb na 

představitele a zaměstnance evropských institucí. Agenda Pražského domu se rozprostírá do několika 

sfér. Především se jedná o funkci koordinátora české národní delegace do výboru regionů, oblast 

evropských fondů a dále organizace různých akcí v prostorách Pražského domu (workshopy, výstavy 

a konference). V Pražském domě jsou v současné době dva zaměstnanci Odboru cestovního ruchu a 

jeden z Odboru projektového řízení. Na závěr Ing. Čadilová zmiňuje webové stránky Pražského domu, 

kde lze nalézt více podrobných informací o činnosti Pražského domu v Bruselu. 

 

Diskuze: Do diskuze se přihlásila Mgr. Marta Gellová s žádostí o Zprávu o činnosti Pražského domu 

v Bruselu. Ing. Lucie Čadilová přislíbila tuto zprávu paní Mgr. Gellové zaslat. Místopředseda výboru 

Mgr. Beránek vyzývá v rámci diskuze Ing. Dobrovského k příspěvku k ekonomické diplomacii. Tento 

podklad byl účastníkům Výboru pro evropské fondy ZHMP rozdán před jednáním a shrnuje aktivity, 

které jsou v rámci této agendy řešeny. Ing. Jan Dobrovský stručně shrnuje obsah materiálu a 

představuje Ing. Veroniku Kovaříkovou, která v současné době působí v Pražském domě a má na 

starosti tuto agendu.  

Místopředseda výboru ukončuje diskuzi a navrhuje hlasovat o usnesení. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci o činnosti Pražského 

domu v Bruselu. 
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Hlasování:  pro:   7 proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 6: Informace o aktivitách při předešlém předsednictví ČR v Radě EU 

 

Místopředseda výboru předává slovo Ing. Janu Dobrovskému, který uvádí materiál shrnující aktivity 

realizované při předešlém předsednictví ČR v Radě EU. Dále k tomuto materiálu uvádí, že v současné 

době toto téma řeší s poradcem JUDr. Jiřího Pospíšila Mgr. Redou Ifrahem, který má zkušenosti 

z předchozího předsednictví. Uvádí, že předsednictví bude pro Prahu velice náročné, jak po 

organizační stránce, tak i po finanční a je potřeba mu věnovat patřičnou pozornost.  

 

Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu nikdo ze zúčastněných nepřihlásil. 

 

Místopředseda výboru navrhuje hlasování o usnesení. 

 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí informaci o aktivitách při 

předešlém předsednictví ČR v Radě EU a o stavu příprav na předsednictví. 

Hlasování:  pro:   7 proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 7: Různé 

O slovo se přihlásil Ing. Dobrovský a nabízí členům výboru prezentaci Odboru projektového řízení, 

neboť některé z rizikových projektů, které byly uvedeny Ing. Karlem Andrlem v bodu 2 má na starosti 

právě Odbor projektového řízení. Rád by členy výboru seznámil se stavem těchto projektů. Dále uvádí, 

že Odbor projektového řízení čerpá napříč operačními programy a řeší mezinárodní projekty a rád by 

tuto agendu zájemcům představil. 

Místopředseda výboru Mgr. Ing. Jaromír Beránek poděkoval všem zúčastněným za účast. 

 

Jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP bylo ukončeno v 16:37 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil:  Mgr. Marta Gellová, členka Výboru pro evropské záležitosti ZHMP   

Zapsal: Ing. Karel Andrle, tajemník Výboru pro evropské fondy ZHMP  

 

JUDr. Jiří Pospíšil  

předseda Výboru pro evropské záležitosti ZHMP 

 

Ing. Karel Andrle 

tajemník Výboru pro evropské záležitosti ZHMP 

 


